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  165 -161تفسير سورة األنعام من اآلية : 
  ) 45(  شريط رقم :

َراِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلمُ (    ) .) 161ْشرِِكيَن (ُقْل ِإنِني َهَداِني رَبي ِإَلى ِصَراٍط مْسَتِقيٍم ِديًنا ِقَيًما ملَة ِإبـْ
  ] . 161[ األنعام : 

 ----------  
سيد املرسلني أن خيرب مبا أنعم اهللا به عليه من اهلداية إىل  εتعاىل آمًرا نبيه  اهللايقول  )ِني رَبي ِإَلى ِصَراٍط مْسَتِقيٍم ُقْل ِإنِني َهَدا( 

  ف .صراطه املستقيم، الذي ال اعوجاج فيه وال احنرا
  . أي: قائًما ثابًتا )ِديًنا ِقَيًما ( 
َراِهيَم َحِنيًفا (    مقبالً على اهللا مائالً عن الشرك .)  َحِنيًفا(  ن إبراهيم وهو التوحيد .أي : دي) ملَة ِإبـْ
  هذه توكيد لليت قبلها .) َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكيَن َوَما  ( 
اَن َحِنيفاً َما َكاَن إِبـْرَاِهيُم يـَُهوِديًّا َوال َنْصرَانِّيًا َوَلِكْن كَ ملة إبراهيم : هي احلنيفية السمحة ، وهي اإلسالم كما قال تعاىل ( •

  ) . ُمْسِلماً َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ 
يِع األنِْبَياِء؛ ولِكن ُأِضيفت إىل :واْحلَِنيِفيةُ  • ؛  εللتوحيِد مع نبينا  ؛ ألنه أْكَمُل اخلْلِق حتِقيًقا υِإبـْرَاِهيَم الْـَخِليِل  ِديُن مجَِ

االْبِن؛ فيقال: ِملُة ِإبـْرَاِهيَم على جهِة التْشريِف له؛ وإن   فاسَتَحق أن تـُْنَسَب إىل اَألِب ُدون: اِالبُن؛ ε وِإبـْرَاِهيُم: األُب، وُحمَمدٌ 
  ملَة األنبَياء َمجيعاً . كاَنت هي

َناُه ِيف ِإن ِإبـْرَاِهيَم َكاَن أُمًة قَانًِتا لِلِه َحِنيًفا وَملَْ َيُك ِمَن اْلُمْشرِِكَني َشاِكرًا ألنْـ ( قال تعاىل  ُعِمِه اْجَتَباُه َوَهَداُه ِإَىل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم . َوآتـَيـْ
َنا إِلَْيَك َأِن اتِبْع ِملَة ِإبـْرَاهِ  نـَْيا َحَسَنًة َوِإنُه ِيف اآلِخرَِة َلِمَن الصاِحلَِني . ُمث أَْوَحيـْ يَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكَني الد. (  

  :الفوائد 
  عبد يؤمر وينهى . εأن النيب  -1
  أن اهلداية من فضل اهللا .-2
  الثناء على ملة إبراهيم .-3
  أن الشرك ممتنع على مجيع األنبياء .-4
  الثناء على إبراهيم بتوحيده وعدم شركه .-5
  فضل التوحيد . -6
ْرُت َوأَنَْا َأوُل ـــــــــرِيَك َلُه َوِبَذِلَك ُأمِ ـــــــ) َال شَ 162ّلِه َرب اْلَعاَلِميَن (َماِتي لِ ــــالَِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َومَ ــــــــــــُقْل ِإن صَ (  

  ) .) 163اْلُمْسِلِميَن (
  ] . 163- 162[ األنعام : 

 ----------  
  الظاهر أن الصالة هي اليت فرضت عليه. )ُقْل ِإن َصالَِتي ( 

  صالة الليل. وقيل :
  د ملناسبة النسك.صالة العي وقيل :
  ة .لق على الصالة أيضاً وعلى العبادالدعاء والتذلل والنسك يط وقيل :
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  وجعل صالته هللا دون غريه تعريضاً باملشركني إذ كانوا يسجدون لألصنام. قال ابن عاشور : •
  هم.الّنسك مجع نِسيكة ، وهي الّذبيحة ، وكذلك قال جماهد والضحاك وسعيد بن جبري وغري  )َوُنُسِكي ( 

  واملعىن : َذحبِْي يف احلج والعمرة.
  واختار هذا القول الطربي ، والقرطيب ، وابن عطية ، وابن اجلوزي ، وابن كثري .

واستدلوا بالنظائر القرآنية : فقد ورد شــــــــاهد يف القرآن لفظ النسك املراد الذبح ، قال تعاىل ( ففدية من صيام أو صدقة أو 
  نسك ) .

رآين : قال ابن عطية : وحيصن ختصيص الذبيحة بالذكر يف هذه اآلية ، أا نازلة قد تقدم ذكرها واجلدل فيها يف والسياق الق
  السورة .

  وقال قوم : النسك يف هذه اآلية مجيع أعمال الرب والطاعات ؛ من قولك نسك فالن فهو ناسك ، إذا تعّبد.
  وقيل : املناسك أعمال احلج.

  أى : ما أعمله يف حيايت من أعمال وما أموت عليه من اإلميان والعمل الصاحل. ) اِتيَوَمْحَياَي َوَممَ ( 
  أي حيايت ومويت له. ، َوَحمَْياَي َوَممَاِيت لِلهِ وقيل : 

  وذا يكون ذكر املمات مقصوداً منه استيعاب مجيع مّدة احلياة حّىت زمن اإلشراف على املوت.: ...قال ابن عاشور  •
)  اْلعاَلِمَني فأنا متجرد جترداً  )اْلَعاَلِميَن  ِلّلِه َرب ِه َربة يف اجخلالقي ورازقي بكل خاجلة يف القلب ، وبكل ح كامالً   كل ذلك لِل

  هذه احلياة.
رب كل شيء. وال شريك له يف ملكه ، بذلك القول الطيب ، وبذلك العمل اخلالص أمرت وأنا أول املسلمني  -سبحانه  -فهو 

  ألوامر الّله واملنتهني عن نواهيه من هذه األمة. املمتثلني
صفة تشري إىل سبب استحقاقه أن يكون عمل خملوقاته له ال لغريه ، ألّن غريه ) رب العاملني تعاىل ( قوله  قال ابن عاشور : •

ألرض وجعل الظلمات احلمد هللا الذي خلق السماوات وا (ليس له عليهم نعمة اإلجياد ، كما أشار إليه قوله يف أّول السورة 
  ) .والنور مث الذين كفروا برم يعدلون 

أمر من اهللا عز وجل أن يعلن بأن مقصده يف صالته وطاعته من ذبيحة وغريها وتصرفه مدة حياته : هذا  قال ابن عطية •
ذه املقالة ما يلزم  εوحاله من اإلخالص واإلميان عند مماته إمنا هو هللا عز وجل وإرادة وجهه طلب رضاه ، ويف إعالن النيب 

  .يع أعماهلم قصد وجه اهللا عز وجل املؤمنني التأسي به حىت يلتزموا يف مج
  يف ألوهيتــه وال يف ربوبيتــه وال يف أمسائه وصفاتــه .) َال َشرِيَك َلُه  (

  قال قتادة: أي من هذه األمة.)  َوِبَذِلَك ُأِمْرُت َوأَنَْا َأوُل اْلُمْسِلِمينَ ( 
َوَما  ( كما قال، فإن مجيع األنبياء قبله كلهم كانت دعوم إىل اإلسالم، وأصله عبادة اهللا وحده ال شريك له، كما قالوهو  

  . )أَْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإال نُوِحي ِإلَْيِه أَنُه ال ِإلََه ِإال أَنَا فَاْعُبُدوِن 
ْن َأُكوَن ِمَن رَِي ِإال َعَلى اللِه َوأُِمْرُت أَ ـــفَِإْن تـََولْيُتْم َفَما َسأَْلُتُكْم ِمْن َأْجٍر ِإْن َأجْ ( وقد أخرب تعاىل عن نوح أنه قال لقومه 

  ) .اْلُمْسِلِمنيَ 
نـَْيا (  وقال تعاىل  َناُه ِيف الد َوِإنُه ِيف اآلِخَرِة َلِمَن الصاِحلَِني . ِإْذ قَاَل لَُه َوَمْن يـَْرَغُب َعْن ِملِة ِإبـْرَاِهيَم ِإال َمْن َسِفَه نـَْفَسُه َولََقِد اْصَطَفيـْ

يَن َفال َمتُوُتن ِإال َوأَنـُْتْم رَبُه َأْسِلْم قَاَل َأْسَلْمُت لَِرب اْلَعاَلِمَني . َوَوصى َِا ِإبـْرَاِهيُم بَِنيِه َويـَْعُقوُب يَا َبِين ِإن ا َه اْصَطَفى َلُكُم الدلل
  ) .ِلُموَن ُمسْ 
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ي ِيف َرب َقْد آتـَْيَتِين ِمَن اْلُمْلِك َوَعلْمَتِين ِمْن تَْأِويِل األَحاِديِث فَاِطَر السَماَواِت َواألْرِض أَْنَت َولِي (  وقال يوسف، عليه السالم 
نـَْيا َواآلِخَرِة تـََوفِين ُمْسِلًما َوَأْحلِْقِين بِالصاِحلَِني  الد. (  

َنًة لِْلَقْوِم يَا قـَْوِم ِإْن ُكْنُتْم آَمْنُتْم بِاللِه فـََعَلْيِه تـَوَكُلوا ِإْن ُكْنُتْم ُمْسِلِمَني * فـََقاُلوا َعَلى اللِه تـَوَك  (وَسى َوقَاَل مُ  ْلَنا رَبـَنا ال َجتَْعْلَنا ِفتـْ
  ) .الظاِلِمَني َوَجنَنا ِبَرْمحَِتَك ِمَن اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن 

بانِيوَن َواألْحَباُر [ِمبَا اْسُتْحِفُظوا ِمْن  ِإنا أَنزْلَنا التـْورَاَة ِفيَها ُهًدى َونُوٌر َحيُْكُم َِا النِبيوَن الِذيَن َأْسَلُموا لِلِذيَن َهاُدوا َوالر  ( وقال تعاىل 
  ) .ِكَتاِب اللِه 
  ) .ارِيَني َأْن آِمُنوا ِيب َوِبَرُسوِيل قَالُوا آَمنا َواْشَهْد بِأَنـَنا ُمْسِلُموَن َوِإْذ أَْوَحْيُت ِإَىل احلَْوَ (  وقال تعاىل

تعاىل أنه بعث رسله باإلسالم، ولكنهم متفاوتون فيه حبسب شرائعهم اخلاصة اليت ينسخ بعضها بعًضا، إىل أن نسخت  اهللافأخرب 
قائمة منصورة، وأعالمها مشهورة  إىل قيام الساعة؛ وهلذا  اآلبدين، وال تزال بشريعة حممد صلى اهللا عليه وسلم اليت ال تنسخ أبد

فإن أوالد العالت هم األخوة من أب واحد وأمهات  ) حنن َمعاِشر األنبياء أوالد َعالت ديننا واحد(  قال عليه [الصالة السالم
، فالدين واحد وهو عبادة اهللا وحده ال شري ( تفسري ابن كثري ) .  ت .ك له، وإن تنوعت الشرائع اليت هي مبنزلة األمهاَشىت  

قال قتادة : يعين من هذه األمة وقيل معناه وأنا أول املستسلمني لقضائه ) وأنا أول املسلمني : قوله تعاىل (  قال الخازن •
  وقدره.
  الفوائد :

  وجوب إخالص العبادات والطاعات كلها هللا تعاىل . -1
  ات الربوبية العامة هللا تعاىل .إثب-2
  انفراد اهللا بكل شيء . -3
  لربه . εعبودية النيب  -4
 ) ُكل ا َوُهَو َربِه أَْبِغي رَبَر الل َها َوَال َتزُِر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى ثُم ِإَلى رَبُكم مْرجِ  ُقْل َأَغيـْ ُعُكْم َشْيٍء َوَال َتْكِسُب ُكل نـَْفٍس ِإال َعَليـْ

  ) . )164فـَيُـَنبُئُكم ِبَما ُكنُتْم ِفيِه َتْخَتِلُفوَن (
  ] . 164[ األنعام : 

 ----------  
 ) ُكل ا َوُهَو َربِه أَْبِغي رَبَر الل يا حممد هلؤالء املشركني باهللا يف إخالص العبادة له والتوكل ) ُقْل (  قول تعاىلي )َشْيٍء  ُقْل َأَغيـْ

أي: أطلب ربا سواه، وهو رب كل شيء، يـَرُّبِين وحيفظين ويكلؤين ويدبر أمري، أي: ال أتوكل إال ) اللِه أَْبِغي رَبا  أََغيـْرَ ( عليه
  عليه، وال أنيب إال إليه؛ ألنه رب كل شيء ومليكه، وله اخللق واألمر.

ادة له  ال شريك له. وهذا املعىن يقرن باآلخر  هذه  اآلية فيها األمر بإخالص التوكل، كما تضمنت اآلية اليت قبلها إخالص العب
ُقْل  (، وقوله  )فَاْعُبْدُه َوتـَوَكْل َعَلْيِه ( ، وقوله ) ِإياَك نـَْعُبُد َوِإياَك َنْسَتِعُني  ( كثريًا يف القرآن كما قال  تعاىل مرشًدا لعباده أن يقولوا

 ْمحَُن آَمنْلنَ ُهَو الرْذُه وَِكيال ( ، وقوله )  اا ِبِه َوَعَلْيِه تـَوَك ِاْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب ال ِإلََه ِإال ُهَو فَاخت وأشباه ذلك من اآليات.) َرب ،  
َها (  ن النفوس إمنا جتازى جزاء اهللا تعاىل وحكمه وعدله، أ إخبار عن الواقع يوم القيامة يف )َوَال َتْكِسُب ُكل نـَْفٍس ِإال َعَليـْ

ٍم لْلَعِبيِد ر ، كما قال تعاىل (خريًا فخري، وإن شرًا فش إن بأعماهلا  َك ِبَظالَها َوَما رَب   ) .َمْن َعِمَل َصاِحلاً فَِلنَـْفِسِه َوَمْن َأَساء فـََعَليـْ
ْن َتدُْع ُمثْـَقَلٌة ِإَىل َوإِ  ( وهذا من عدله تعاىل، كما قال،  ه ال حيمل من خطيئة أحد على أحدوأن )َوَال َتزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى ( 

  ) .ِمحِْلَها ال ُحيَْمْل ِمْنُه َشْيٌء َوَلْو َكاَن َذا قـُْرَىب 



 4

فال يظلم بأن حيمل عليه سيئات غريه، وال يهضم بأن ينقص من  :قال علماء التفسري ) َفال َخيَاُف ظُْلًما َوال َهْضًما ( وقوله  
  حسناته. 
معناه: كل نفس مرنة بعملها السيئ إال أصحاب اليمني، فإنه  )ِإال َأْصَحاَب اْلَيِمِني  .َكَسَبْت َرِهيَنٌة ْفٍس ِمبَا  ُكل نَـ   (  وقال تعاىل

ُهْم ُذريـتُـُهْم بِِإميَاٍن َأحلَْْقَنا ِِْم (  قد تعود  بركات أعماهلم الصاحلة على ذراريهم، كما قال يف سورة الطور َوالِذيَن آَمُنوا َواتـبَـَعتـْ
َناُهْم ِمْن َعَمِلِهْم ِمْن َشيْ    .)  ُذريـتَـُهْم َوَما أَلَتـْ

  يوم القيامة .) ثُم ِإَلى رَبُكم مْرِجُعُكْم ( 
َنبُئُكم ِبَما كُ (    من خري وشر ، وجيازيكم على ذلك أوىف اجلزاء . )نُتْم ِفيِه َتْخَتِلُفوَن فـَيـُ

  الفوائد :
  اىل .إثبات الربوبية العامة هللا تع -1
  أن اخلالق هو املستحق للعبادة . -2
  اإلنكار على من طلب رباً غري اهللا . -3
  تنزيه اهللا عن الظلم . -4
  من عمل صاحلاً فلنفسه ومن أساء فعليها . -5
  أن املرجع إىل اهللا .-6
  أن يف يوم القيامة يظهر كل شيء ويبني .-7
ُلوَُكْم ِفي َما آتَاُكْم ِإن رَبَك َسرِيُع اْلِعَقاِب َوِإنُه َوُهَو الِذي َجَعَلُكْم َخالَِئَف اَألْرِض وَ  ( رََفَع بـَْعَضُكْم فـَْوَق بـَْعٍض َدرََجاٍت لَيبـْ

  ) . )165َلَغُفوٌر رِحيٌم (
  ] . 165[ األنعام : 

 ----------  
بعد جيل، وقـَْرنا بعد قرن، وَخَلفا بعد َسَلف. قاله  أي: جعلكم تعمرون األرض جيالً  )َوُهَو الِذي َجَعَلُكْم َخالَِئَف اَألْرِض  (

  ) .َوَلْو َنَشاُء جلَََعْلَنا ِمْنُكْم َمالِئَكًة ِيف األْرِض َخيُْلُفوَن (  ابن زيد وغريه، كما قال
  ) .َوَجيَْعُلُكْم ُخَلَفاَء األْرِض  ( وكقوله تعاىل 
  ) .ِإين َجاِعٌل ِيف األْرِض َخِليَفًة  تعاىل ( وقوله 
  ) .َعَسى رَبُكْم أَْن يـُْهِلَك َعُدوُكْم َوَيْسَتْخِلَفُكْم ِيف األْرِض فـَيَـْنظَُر َكْيَف تـَْعَمُلوَن ( وقوله  
أي: خيلف بعضكم بعضا، واستخلفكم اهللا يف األرض،  )َوُهَو الِذي َجَعَلُكْم َخالِئَف األْرِض قوله تعاىل ( قال السعدي :  •

  فيها، وابتالكم، لينظر كيف تعملون.وسخر لكم مجيع ما 
اوي، واملناظر واألشكال واأللوان أي: فاوت بينكم يف األرزاق واألخالق، واحملاسن واملس )َورََفَع بـَْعَضُكْم فـَْوَق بـَْعٍض َدرََجاٍت ( 

نـْيَ  ( كقوله وله احلكمة يف ذلك نَـُهْم َمِعيَشتَـُهْم ِيف اْحلََياِة الد ا َوَرفـَْعَنا بـَْعَضُهْم فـَْوَق بـَْعٍض َدَرَجاٍت لَِيتِخَذ بـَْعُضُهْم َحنُْن َقَسْمَنا بـَيـْ
  ) .اْنظُْر َكْيَف َفضْلَنا بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض َوَلآلِخَرُة َأْكبَـُر َدَرَجاٍت َوَأْكبَـُر تـَْفِضيال تعاىل ( وقوله ) بـَْعًضا ُسْخرِيا 

جلاه ، والرزق ، وإظهار هذا التفاوت ليس ألجل العجز واجلهل والبخل ، فإنه يف الشرف والعقل ، واملال ، وا قال الرازي : •
  ن .وإمنا هو ألجل االبتالء واالمتحاتعاىل متعال عن هذه الصفات ، 
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ُلوَُكْم ِفي َما آتَاُكمْ (  الفقري أي ليختربكم يف الذي أنعم به عليكم وامتحنكم به، ليخترب الغين يف غناه ويسأله عن شكره، و  ) لَيبـْ
  يف فقره ويسأله عن صربه.

  واالبتالء االختبار ؛ أي ليظهر منكم ما يكون غايته الثواب والعقاب. قال القرطبي : •
َلَك ِمَن املرسلني ِإال ِإنـُهْم لََيْأُكُلوَن الطعام َوَميُْشوَن ِىف االسواق َوَجَعْلَنا بـَْعَضُكمْ ( قال اهللا تعاىل  َنًة أََتْصِربُوَن لِبَـ  َوَمآ أَْرَسْلَنا قـَبـْ ْعٍض ِفتـْ

  ) .وََكاَن رَبَك َبِصرياً 
إن الدنيا ُحْلَوة َخِضَرة (  ε، قال: قال رسول اهللا τوقد روى مسلم يف صحيحه، من حديث أيب َنْضرة، عن أيب سعيد اخلدري، 

  ء ) .فتنة بين إسرائيل كانت يف النسا وإن اهللا ُمْسَتْخِلفكم فيها لينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول
َوِإنُه َلَغُفوٌر  (ترهيب وترغيب، أن حسابه وعقابه سريع ممن  عصاه وخالف رسله ) ِإنُه َلَغُفوٌر رِحيٌم ِإن رَبَك َسرِيُع اْلِعَقاِب وَ  (

  .ملن وااله واتبع رسله فيما جاءوا به من خري وطلب )َرِحيٌم 
  له سريعاً وهو يف اآلخرة؟ فعنه ثالثة أجوبة :فكيف جعفإن قيل :  •

  ) .َوَما أَْمُر اْلساِعِة ِإال َكَلْمِح اْلَبَصِر أَْو ُهَو أَقْـَرُب  (أحدها : أن كل آت قريب ، كقوله 
  والثاين : إن ربك سريع العقاب يف الدنيا ملن استحق منه تعجيل العقاب فيها.

  قول ابن حبر. اعقابه سريعاً ألنه يقرتن مبشيئته ، وهذوالثالث : أنه إذا شاء عاقب ، فصار 
  فيه قوالن. )إن ربك سريع العقاب ( قوله تعاىل  قال ابن الجوزي : •

  أنه مساه سريعاً ، ألنه آٍت ، وكل آٍت قريٌب. أحدهما :
  أنه إذا شاء العقوبة أسرع عقابه.  والثاني :

وصفه سبحانه باإلمهال ، ومع أّن عقاب النار يف اآلخرة ؛ ألن كل آت قريب مع )  َسرِيُع اْلِعَقابِ ( وقال :  وقال القرطبي •
  ؛ فهو سريع على هذا.

  ) .َوَمآ أَْمُر الساعة ِإال َكَلْمِح البصر أَْو ُهَو أَقْـَرُب ( كما قال تعاىل 
  ) .يـََرْونَُه بَِعيداً َونـَرَاُه َقرِيباً  (وقال 

واِقع اخلطيئة على هذه اجلهة.ويكون أيضاً سريع العقاب ملن استحقه يف
ُ
   دار الدنيا ؛ فيكون حتذيراً مل

  الفوائد :
  أن اهللا جعل الناس خالئف يف األرض . -1
  حكمة اهللا البالغة يف رفع الناس بعضهم على بعض . -2
  أن الدنيا دار اختبار وابتالء . -3
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